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Open Letter by the Editor-in-Chief: Declaration of Academic Freedom (Scientific Human Rights)
The Dutch Translation∗

Declaratie van Academische Vrijheid
(Wetenschappelijke Mensenrechten)

Artikel 1: Preambule

Meer dan welke tijd dan ook in de geschiedenis van de
mensheid weerspiegelt het begin van de 21e eeuw de diep-
gaande betekenis van de rol van wetenschap en technologie
in menselijke aangelegenheden.

Het krachtige doordringende karakter van de moderne
wetenschap en technologie heeft de algemene opvatting doen
ontstaan dat verdere hoofdontdekkingen in principe alleen
gemaakt kunnen worden door grote onderzoeksgroepen die
gesubsidieerd worden door de overheid of het bedrijfsleven
en die de beschikking hebben over uitzonderlijk dure instru-
mentatie en geassisteerd worden door hordes ondersteunend
personeel.

Deze algemene opvatting is echter van mythische aard en
is in tegenspraak met hoe wetenschappelijke ontdekkingen
werkelijk gedaan worden. Grote en kostbare technologische
projecten, hoe complex ook, zijn slechts het resultaat van het
toepassen van diepe wetenschappelijke inzichten van kleine
groepen toegewijde onderzoekers of alleen werkende weten-
schappers die vaak in een isolement werken. Een weten-
schapper die alleen werkt is nu en in de toekomst, net als
in het verleden, in staat om een ontdekking te doen die een
substantiële invloed heeft op het lot van de mensheid en die
het aangezicht van de hele planeet waar we zo onbetekenend
op verblijven verandert.

Fundamentele ontdekkingen worden over het algemeen
gedaan door individuen op ondergeschikte posities binnen
overheidsinstellingen, onderzoeks- en opleidingsinstituten of
commerciële ondernemingen. Onderzoekers worden maar al
te vaak beperkt en onderdrukt door instituten en bedrijfsdi-
recteuren die met een andere agenda werken en vanuit per-
soonlijke belangen of in het belang van het instituut of het
bedrijf of door grootheidswaanzin wetenschappelijke ont-
dekkingen en onderzoek proberen te controleren en/of toe
te passen.

De annalen van de wetenschap zijn bezaaid met weten-
schappelijke ontdekkingen die onderdrukt en bespot werden
door de gevestigde orde, maar die in latere jaren bekend-
heid kregen en in het gelijk gesteld werden door de onver-
biddelijke opmars van praktische noodzakelijkheid en intel-
lectuele verlichting. Daarnaast zijn de wetenschappelijke an-
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nalen bevlekt en besmeurd door plagiaat en opzettelijk valse
voorstellingen, daden begaan door mensen zonder scrupules,
mensen die gemotiveerd werden door jaloezie en hebzucht.
En zo is het nog steeds.

Het doel van deze declaratie is het ondersteunen en be-
vorderen van het grondbeginsel dat stelt dat wetenschap-
pelijk onderzoek vrij moet zijn van verborgen en openlijk
onderdrukkende invloeden van bureaucratische, politieke,
religieuze en commerciële aard en dat wetenschappelijke
creatie niet minder een mensenrecht is dan andere soortge-
lijke rechten en wanhopige ondernemingen zoals die voor-
gesteld zijn in internationale verdragen en het internationale
recht.

Wetenschappers die deze declaratie ondersteunen be-
horen zich eraan houden als teken van solidariteit en be-
trokkenheid met de internationale wetenschapsgemeenschap
en als waarborg voor de rechten van alle wereldburgers om
naar vermogen individuele vaardigheden en aanleg te ge-
bruiken voor ongeremde wetenschappelijke creatie, dit ter
bevordering van de wetenschap en, naar hun uiterste ver-
mogen als betamelijke burgers in een onbetamelijke wereld,
voor de vooruitgang van de mensheid. Wetenschap en tech-
nologie zijn veel te lang dienaren van onderdrukking ge-
weest.

Artikel 2: Wie is een wetenschapper

Een wetenschapper is ieder persoon die aan wetenschap doet.
Ieder persoon die met een wetenschapper samenwerkt in het
ontwikkelen, produceren en voorstellen van ideeën en data
tijdens onderzoek of toepassing is ook een wetenschapper.

Artikel 3: Waar wordt er wetenschap geproduceerd

Wetenschappelijk onderzoek kan overal worden uitgevoerd,
bijvoorbeeld op een werkplek, tijdens een formele educatie-
cursus, tijdens een gesponsord academisch programma, in
groepen, of als individu die thuis onafhankelijk onderzoek
doet.

Artikel 4: Vrijheid van keuze van onderzoeksthema

Veel wetenschappers die werken voor een hogere onder-
zoeksgraad of in andere onderzoeksprogramma’s op acade-
mische instituten zoals universiteiten of hogescholen worden
verhinderd om te werken aan een onderzoeksonderwerp naar
eigen keuze door begeleidende academici en/of administra-
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tieve ambtenaren, niet vanwege het ontbreken van onder-
steunende faciliteiten maar omdat de academische hiërarchie
en/of andere ambtenaren doodeenvoudig de onderzoeksrich-
ting niet goedkeuren als het voorgestelde onderzoek de po-
tentie heeft om voor onrust te zorgen ten aanzien van heer-
sende dogma’s en favoriete theorieën, of als het voorgestelde
onderzoek de subsidies van andere projecten in gevaar kan
brengen. Het gezag van de orthodoxe meerderheid meent
zeer vaak een onderzoeksproject te moeten torpederen zodat
gezag en budgetten onaangetast blijven. Deze alledaagse
praktijken zijn weloverwogen belemmeringen om vrije
wetenschappelijke gedachten tegen te houden, ze zijn ex-
treem onwetenschappelijk en crimineel. Ze mogen niet ge-
tolereerd worden.

Een wetenschapper die werkt voor een academisch in-
stituut, autoriteit of instelling behoort volkomen vrij te zijn
ten aanzien van de keuze van het onderzoeksonderwerp en
mag enkel beperkt worden door de materiële ondersteuning
en intellectuele vaardigheden die geboden worden door het
opleidingsinstituut, de instelling of de autoriteit. Als de
wetenschapper een onderzoek uitvoert als lid van een sa-
menwerkende groep behoren de onderzoeksdirecteuren en
teamleiders zich te beperken tot een adviserende en consul-
terende rol met betrekking tot de keuze van een relevant
onderzoeksthema door een wetenschapper in de groep.

Artikel 5: Vrijheid van keuze van onderzoeksmethoden

Het gebeurt vaak dat er op een wetenschapper druk wordt
uitgeoefend door administratief personeel of begeleidende
academici met betrekking tot een onderzoeksprogramma dat
in een academische omgeving wordt uitgevoerd. Deze druk
wordt uitgeoefend om een wetenschapper er toe te dwin-
gen om andere onderzoeksmethoden te gebruiken dan de
wetenschapper heeft gekozen, dit vanwege geen andere re-
den dan persoonlijke voorkeur, vooroordeel, institutioneel
beleid, redactionele voorschriften of verenigde autoriteit.
Deze praktijk, die zeer wijdverbreid is, is een weloverwogen
ontkenning van de vrijheid van gedachten en kan niet toege-
staan worden.

Een non-commerciële of academische wetenschapper
heeft het recht om een onderzoeksthema te ontwikkelen op
elke redelijke manier en met alle redelijke middelen die hij
als het meest effectief beschouwt. De uiteindelijke beslissing
ten aanzien van hoe het onderzoek uitgevoerd zal worden
behoort te worden gemaakt door de wetenschapper zelf.

Als een non-commerciële of academische wetenschap-
per werkt als lid van een samenwerkend non-commercieel of
academisch team van wetenschappers behoren de projectlei-
ders en onderzoeksdirecteuren enkel adviserende en consul-
terende rechten te hebben en behoren zij niet op een andere
manier de onderzoeksmethoden of het onderzoeksthema van
de wetenschapper in de groep te beı̈nvloeden, matigen of
beperken.

Artikel 6: Vrijheid van samenwerking en deelname in
een onderzoek

Er is een aanzienlijke hoeveelheid institutionele rivaliteit
in de alledaagse praktijk van de moderne wetenschap die
samengaat met gevallen van persoonlijke jaloezie en het
ten koste van alles zorgen voor het behoud van reputaties,
ongeacht het wetenschappelijke wezen. Dit heeft er vaak toe
geleid dat wetenschappers belet werden de hulp in te roepen
van competente collega’s van rivaliserende instituten of an-
deren zonder enige binding met een academisch instituut.
Ook deze praktijken zijn weloverwogen belemmeringen van
wetenschappelijke vooruitgang.

Als een non-commerciële wetenschapper assistentie van
een ander persoon nodig heeft en deze andere persoon stemt
daarin toe dan heeft de wetenschapper de vrijheid om die
persoon uit te nodigen om enige of alle mogelijke assistentie
te verlenen mits de assistentie binnen het aan het onderzoek
verbonden budget valt. Als de assistentie onafhankelijk is
van budgetoverwegingen heeft de wetenschapper de vrijheid
om de assisterende persoon naar eigen goeddunken in
dienst te nemen, vrij van enige bemoeienis door welk ander
persoon dan ook.

Artikel 7: Vrijheid van meningsverschil in wetenschap-
pelijke discussies

Door heimelijke jaloezie en oude gevestigde belangen ver-
afschuwt de moderne wetenschap openlijke discussie en
verbant zij moedwillig wetenschappers die twijfelen aan de
orthodoxe standpunten. Zeer vaak worden uitzonderlijk be-
kwame wetenschappers die op de tekortkomingen in de
gangbare theorieën of interpretatie van data wijzen gela-
beld als zonderlingen, zodat hun denkbeelden probleemloos
genegeerd kunnen worden. Ze worden publiekelijk en privé
bespot en het wordt hen systematisch belet om conferenties,
seminaries en colloquia te bezoeken, zodat hun ideeën geen
publiek kunnen vinden. Opzettelijke vervalsing van data
en het verkeerd voorstellen van theorieën zijn nu veel ge-
bruikte werktuigen van onscrupuleuzen in het onderdrukken
van feiten, zowel technisch als historisch. Er hebben zich
internationale commissies van wetenschappelijke onverlaten
gevormd en deze commissies treden als gastheer op tijdens
door henzelf in het leven geroepen internationale conferen-
ties waar alleen hun volgelingen toegestaan wordt om lezin-
gen te presenteren, ongeacht de kwaliteit van de inhoud.
Deze commissies halen enorme sommen geld uit de pu-
blieke portemonnee om hun gesponsorde projecten te sub-
sidiëren door hun toevlucht te nemen tot misleiding en leu-
gens. Iedere op wetenschappelijke gronden berustende te-
genwerping ten aanzien van hun voorstellen wordt op hun
instigatie volledig doodgezwegen, zodat geld naar hun pro-
jecten kan blijven stromen en hun goedbetaalde banen ge-
garandeerd blijven. Opponerende wetenschappers zijn in
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hun opdracht ontslagen; anderen is het belet om zekerheid-
biedende academische aanstellingen te krijgen door een
netwerk van corrupte medeplichtigen. In andere situaties
zijn sommigen verdreven van een kandidatuur voor pro-
gramma’s voor een hogere graad, zoals promotie naar een
doctortitel, omdat ze ideeën hebben geuit die de gang-
bare theorie zouden kunnen ondermijnen, hoe oud die or-
thodoxe theorie ook was. Het fundamentele feit dat geen
wetenschappelijke theorie definitief noch onschendbaar is en
daarom open staat voor discussie en her-evaluatie wordt door
hen grondig genegeerd. Ook negeren ze het feit dat een
fenomeen meerdere aannemelijke verklaringen kan hebben
en brengen ze iedere verklaring die niet in overeenstemming
is met de orthodoxe opinie kwaadaardig in diskrediet. Zon-
der aarzelen nemen ze hun toevlucht tot het gebruik van on-
wetenschappelijke argumenten om hun vooringenomen
mening te rechtvaardigen.

Alle wetenschappers behoren vrij te zijn om over hun
onderzoek en het onderzoek van anderen te discussiëren
zonder angst om publiekelijk of privé zonder wezenlijke
argumenten belachelijk gemaakt te worden of te worden
beschuldigd, gekleineerd, betwist of anderszins in diskrediet
gebracht te worden door ongefundeerde aantijgingen. Geen
wetenschapper mag in een positie gebracht worden waar
levensonderhoud of reputatie in gevaar zijn als gevolg van
het uiten van een wetenschappelijke mening. Vrijheid van
wetenschappelijke expressie behoort een uiterst hoog goed
te zijn. Het gebruik van macht in het weerleggen van een
wetenschappelijk argument is niet wetenschappelijk en be-
hoort niet gebruikt te worden om te muilkorven, onder-
drukken, intimideren, verbannen of anderszins een weten-
schapper te dwingen of uit te sluiten. Opzettelijke onder-
drukking van wetenschappelijke feiten of argumenten, zowel
actief door daad als passief door weglaten, en opzettelijke
vervalsing van data om een argument te ondersteunen of om
een opponerende opvatting in diskrediet te brengen is weten-
schappelijke fraude en dient beschouwd te worden als een
wetenschappelijke misdaad. Grondbeginselen ten aanzien
van bewijsmateriaal behoren iedere wetenschappelijke dis-
cussie te begeleiden, of het bewijsmateriaal nu experi-
menteel, theoretisch of een combinatie van die twee is.

Artikel 8: Vrijheid van publicatie van wetenschappelijke
resultaten

Een betreurenswaardige censuur is nu de standaardpraktijk
geworden bij redacties van de belangrijke wetenschapstijd-
schriften en elektronische archieven en hun bendes zoge-
naamde deskundige referees. De referees worden voor het
grootste deel beschermd door anonimiteit zodat de auteur
niet hun zogenaamde deskundigheid kan verifiëren. Stukken
worden momenteel routinematig geweigerd als de auteur de
dominante theorie en gangbare orthodoxie verwerpt of weer-
legt. Veel stukken worden nu automatisch geweigerd omdat

bij de referenties een wetenschapper staat die in ongenade
is gevallen bij de redacteuren, referees of andere deskundige
censoren, zonder dat men zich ook maar enigszins over de
inhoud van het stuk bekommert. Er bestaat een zwarte lijst
van wetenschappers die een afwijkende mening hebben en
deze lijst gaat over en weer tussen participerende redac-
ties. Dit alles draagt bij aan grove vooringenomenheid en
een misdadige onderdrukking van vrije gedachten en dient
veroordeeld te worden door de internationale wetenschaps-
gemeenschap.

Alle wetenschappers behoren het recht te hebben om hun
wetenschappelijke onderzoeksresultaten geheel of gedeel-
telijk te presenteren op relevante wetenschapconferenties en
hetzelfde te publiceren in gedrukte wetenschapstijdschriften,
elektronische archieven en welke andere media dan ook. Van
geen enkele wetenschapper behoren stukken of verslagen
die ter publicatie aangeboden worden aan wetenschapstijd-
schriften, elektronische archieven of andere media gewei-
gerd te worden alleen maar omdat het werk de gangbare
meerderheidsmening ter discussie stelt, in conflict is met de
opvattingen van de redactie, de bases ondermijnt van an-
dere in gang gezette of geplande onderzoeksprojecten van
andere wetenschappers, of botst met een politiek dogma, re-
ligieus geloof of persoonlijke mening van een ander, en geen
enkele wetenschapper behoort op een zwarte lijst te staan of
anderszins gecensureerd te worden noch verhinderd te wor-
den om tot publicatie te komen door welk ander persoon dan
ook. Geen wetenschapper behoort door de belofte van een
geschenk of andere vergoeding ter omkoping de publicatie
van het werk van een andere wetenschapper te blokkeren,
modificeren of anderszins met de publicatie van het werk te
interfereren.

Artikel 9: Het co-auteurschap van wetenschappelijke
artikelen

Het is een slecht verborgen gehouden geheim binnen weten-
schappelijke kringen dat veel co-auteurs van onderzoeksar-
tikelen eigenlijk weinig of niks van doen hebben met het
onderzoek waarover gerapporteerd wordt. Veel supervisors
van afstuderende studenten bijvoorbeeld zijn er niet afke-
rig van om hun namen op artikelen te zetten van perso-
nen die slechts nominaal onder hun supervisie werken. In
veel van die gevallen heeft degene die het artikel schrijft
een superieur begrip ten aanzien van de materie vergeleken
met de supervisor. In andere situaties, ook nu weer met
als doel algemene bekendheid, reputatie, geld, prestige en
dergelijke, worden niet-participerende personen aan het ar-
tikel toegevoegd als co-auteur. De werkelijke auteurs van
dergelijke artikelen kunnen hiertegen enkel protesteren in
het besef dat ze het risico lopen om later hiervoor gestraft te
worden of, naar gelang de omstandigheden, zelfs uitgesloten
te worden van de kandidatuur voor een hogere onderzoeks-
graad of van de onderzoeksgroep. Velen zijn feitelijk ver-
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bannen onder dergelijke omstandigheden. Deze ontstellende
praktijken kunnen niet getolereerd worden. Alleen de perso-
nen verantwoordelijk voor het onderzoek behoren als auteur
geaccrediteerd te worden.

Geen wetenschapper behoort een ander persoon uit te
nodigen om toegevoegd te worden en geen wetenschapper
behoort het toe te staan dat zijn of haar naam toegevoegd
wordt als co-auteur van een wetenschappelijk artikel als hij
of zij niet significant heeft bijgedragen aan het onderzoek
waarover gerapporteerd wordt in het artikel. Geen weten-
schapper behoort het toe te staan dat hij of zij door een
vertegenwoordiger van een academisch instituut, corporatie,
overheidsinstelling of enig ander persoon als co-auteur toe-
gevoegd wordt aan een artikel dat een onderzoek betreft
waar hij of zij niet significant aan heeft bijgedragen, en
geen wetenschapper behoort het toe te staan dat zijn of haar
naam gebruikt wordt als co-auteur met als tegenprestatie
welk geschenk of andere vergoeding ter omkoping dan ook.
Geen persoon behoort een wetenschapper op wat voor
manier dan ook ertoe te bewegen of proberen ertoe te bewe-
gen om het toe te staan dat de naam van de wetenschapper
toegevoegd wordt als co-auteur van een wetenschappelijk ar-
tikel dat een inhoud heeft waar hij of zij niet significant aan
heeft bijgedragen.

Artikel 10: Onafhankelijkheid van affiliatie

Veel wetenschappers zijn nu in dienst met een korte termijn
contract. Met de beëindiging van het dienstverband komt er
ook een einde aan de academische affiliatie. Redacties voe-
ren vaak het beleid dat personen zonder een academische
of commerciële affiliatie niet gepubliceerd worden. Zon-
der affiliatie kan een wetenschapper van veel middelen niet
gebruik maken en de mogelijkheden om lezingen te geven
en artikelen te presenteren op conferenties worden er door
beperkt. Dit is een verdorven praktijk die gestopt moet wor-
den. Wetenschap herkent geen affiliatie.

Geen wetenschapper behoort belet te worden om artike-
len te presenteren op conferenties, colloquia te geven op
seminaries, te publiceren in welke media dan ook, toegang
te krijgen tot academische bibliotheken of wetenschappelij-
ke publicaties, wetenschappelijke bijeenkomsten bij te wo-
nen of lezingen te geven, vanwege het niet geaffilieerd zijn
met een academisch instituut, wetenschappelijk instituut,
overheids- of bedrijfslaboratorium, of welke andere orga-
nisatie dan ook.

Artikel 11: Vrije toegang tot wetenschappelijke infor-
matie

De meeste gespecialiseerde boeken over wetenschappelijke
aangelegenheden en veel wetenschappelijke tijdschriften
leveren weinig tot geen winst op zodat commerciële uit-
gevers niet bereid zijn ze te publiceren zonder een geld-

bijdrage van academische instituten, overheidsinstellingen,
filantropische stichtingen en dergelijke. Onder zulke om-
standigheden zouden commerciële uitgevers vrije toegang
tot elektronische versies van de publicaties toe moeten staan
en ernaar moeten streven de kosten van het gedrukte materi-
aal tot een minimum te beperken.

Alle wetenschappers behoren ernaar te streven dat hun
onderzoeksartikelen gratis beschikbaar zijn voor de interna-
tionale wetenschapsgemeenschap of, als dat niet mogelijk
is, beschikbaar zijn voor zo weinig mogelijk kosten. Alle
wetenschappers zouden actief maatregelen moeten nemen
om hun technische boeken verkrijgbaar te maken voor zo
weinig mogelijk kosten, zodat de wetenschappelijke infor-
matie beschikbaar kan zijn voor een bredere internationale
wetenschapsgemeenschap.

Artikel 12: Ethische verantwoordelijkheid van weten-
schappers

De geschiedenis toont ons dat wetenschappelijke ontdekkin-
gen gebruikt worden voor zowel goed als kwaad en dat ze
sommigen ten goede komen en anderen vernietigen. Omdat
de vooruitgang van wetenschap en technologie niet kan stop-
pen zullen er bepaalde middelen moeten komen om kwaad-
aardige toepassingen te voorkomen. Enkel een democratisch
gekozen regering die vrij is van religieuze, raciale en an-
dere vooroordelen kan de beschaafde wereld waarborgen.
Enkel democratisch gekozen regeringen, tribunalen en com-
missies kunnen het recht van vrije wetenschappelijke cre-
atie waarborgen. Momenteel zijn er verscheidene ondemo-
cratische staten en totalitaire regimes die actief onderzoek
uitvoeren op het gebied van nucleaire fysica, chemie, virolo-
gie, genetische manipulatie, etc. om nucleaire, chemische en
biologische wapens te produceren. Geen wetenschapper be-
hoort vrijwillig samen te werken met ondemocratische staten
of totalitaire regimes. Iedere wetenschapper die gedwongen
wordt om te werken aan het ontwikkelen van wapens voor
zulke staten behoort wegen en middelen te vinden om de
vooruitgang van de onderzoeksprogramma’s te vertragen en
de wetenschappelijke output te beperken, zodat beschaving
en democratie ten slotte kunnen zegevieren.

Alle wetenschappers dragen een morele verantwoorde-
lijkheid voor hun wetenschappelijke creaties en ontdekkin-
gen. Geen wetenschapper behoort zich vrijwillig bezig te
houden met het ontwerpen of vervaardigen van wapens van
welke soort dan ook voor ondemocratische staten of to-
talitaire regimes, of toestaan dat zijn of haar wetenschap-
pelijke vaardigheden of kennis gebruikt wordt voor de ont-
wikkeling van wat dan ook dat de mensheid kan beschadi-
gen. Een wetenschapper behoort te leven met het dictum dat
iedere ondemocratische regering en iedere schending van de
mensenrechten misdadig is.
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